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PORTARIAS
PORTARIA Nº 100/2020
O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 55,
inciso IX da Lei Orgânica Municipal e conforme atestado médico e
perícia realizada;
RESOLVE
Art. 1º. Conceder licença para tratamento de saúde a
servidora Luana Hlatki, ocupante do cargo provimento efetivo Enfermeira, de 29 de junho de 2020 a 13 de julho de 2020.
Art. 2º. Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos ao dia de início da licença
retro referida.
Secretaria Municipal de Administração, 09 de julho de 2020.
Adelmo Luiz Klosowski
Prefeito Municipal
Luiz Carlos Mendes Ferreira Júnior
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº 101/2020
O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 55,
inciso IX da Lei Orgânica Municipal e conforme atestado médico e
perícia realizada;
RESOLVE
Art. 1º. Conceder licença para tratamento de saúde a
servidora Priscila Laroca Bernardino, ocupante do cargo provimento efetivo Psicóloga, de 03 de julho de 2020 a 24 de julho de
2020.
Art. 2º. Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos ao dia de início da licença
retro referida.
Secretaria Municipal de Administração, 09 de julho de 2020.
Adelmo Luiz Klosowski
Prefeito Municipal
Luiz Carlos Mendes Ferreira Júnior
Secretário Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 001/2020
- SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 19/2020
O Prefeito Municipal de Prudentópolis, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista a homologação dos resultados do
Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 001/2020, pelo Decreto
nº 116/2020 de 03 de março de 2020, CONVOCA, os candidatos
abaixo relacionados, aprovados no referido PSS, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
data de publicação deste ato, até 15/07/2020, a partir das 08:30
horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, sito a Rua Rui Barbosa, 801 – Centro – Prudentópolis Pr, para apresentar a documentação para contratação, devendo
apresentar-se no inicio do prazo para tomar conhecimento dos
documentos necessários.
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CARGO: Técnico (a) em Enfermagem
Classificação

INSCR

12º

2020021147560

NOME DO
CANDIDATO
JOSINEI JALA

CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais Feminino
Classificação

INSCR

18°

2020021855477

19°

2020021754483

NOME DO
CANDIDATO
LILIAN FRANCIELLI CHMIELOWICZ
LUCEIA DIATCZUK

Avisa também que o não comparecimento implicará em
exclusão da lista de aprovados, nos termos do Edital do PSS
001/2020.
Prudentópolis, 09 de julho de 2020.
Adelmo Luiz Klosowski
Prefeito Municipal
Luiz Carlos Mendes Ferreira Júnior
Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÕES
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS
E FISIOTERÁPICOS EIRELI EPP, convocada a assinar a Ata de
Registro de Preços nº 202/2020 para a presente licitação, que tem
por objeto o Registro de Preço para futura e eventual aquisição
equipamentos de fisioterapia, referente ao Processo Licitatório na
modalidade Pregão Eletrônico Nº 008/2020, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida licitação, face ao constante do Art. 81 da
lei 8.666/93.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº
202/2020, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis, 08 de julho de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa MAGNUS MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA, convocada
a assinar a Ata de Registro de Preços nº 203/2020 para a presente licitação, que tem por objeto o Registro de Preço para futura e
eventual aquisição equipamentos de fisioterapia, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 008/2020,
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das
sanções estabelecidas no edital da referida licitação, face ao
constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
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te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº
203/2020, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis, 08 de julho de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA
ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 204/2020
para a presente licitação, que tem por objeto o Registro de Preço
para futura e eventual aquisição equipamentos de fisioterapia, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico
Nº 008/2020, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da
aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº
204/2020, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis, 08 de julho de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa MILA COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 205/2020 para a presente licitação, que tem por
objeto o Registro de Preço para futura e eventual aquisição equipamentos de fisioterapia, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 008/2020, no prazo de 05 (cinco)
dias corridos, sob pena da aplicação das sanções estabelecidas
no edital da referida licitação, face ao constante do Art. 81 da lei
8.666/93.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº
205/2020, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis, 08 de julho de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
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TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa PHARMED COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 206/2020 para a presente
licitação, que tem por objeto o Registro de Preço para futura e
eventual aquisição equipamentos de fisioterapia, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 008/2020,
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das
sanções estabelecidas no edital da referida licitação, face ao
constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº
206/2020, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis, 08 de julho de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº
207/2020 para a presente licitação, que tem por objeto o Registro
de Preço para futura e eventual aquisição equipamentos de fisioterapia, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico Nº 008/2020, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob
pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida
licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº
207/2020, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis, 08 de julho de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa RAFAEL SOARES CORNETTA ME,
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 208/2020
para a presente licitação, que tem por objeto o Registro de Preço
para futura e eventual aquisição equipamentos de fisioterapia, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico
Nº 008/2020, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da
aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
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providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº
208/2020, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis, 08 de julho de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa V. S. COSTA E CIA LTDA, convocada a
assinar a Ata de Registro de Preços nº 210/2020 para a presente
licitação, que tem por objeto o Registro de Preço para futura e
eventual aquisição equipamentos de fisioterapia, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 008/2020,
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das
sanções estabelecidas no edital da referida licitação, face ao
constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº
210/2020, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis, 08 de julho de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa AC – MATERIAIS MÉDICOS LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 196/2020 para
a presente licitação, que tem por objeto o Registro de Preço para
futura e eventual aquisição equipamentos de fisioterapia, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº
008/2020, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida licitação,
face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº
196/2020, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis, 08 de julho de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa AAZ SAÚDE COMÉRCIO DE PRODU-
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TOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, convocada a assinar
a Ata de Registro de Preços nº 197/2020 para a presente licitação, que tem por objeto o Registro de Preço para futura e eventual
aquisição equipamentos de fisioterapia, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 008/2020, no prazo
de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções
estabelecidas no edital da referida licitação, face ao constante do
Art. 81 da lei 8.666/93.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº
197/2020, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis, 08 de julho de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 198/2020 para a presente licitação, que tem
por objeto o Registro de Preço para futura e eventual aquisição
equipamentos de fisioterapia, referente ao Processo Licitatório na
modalidade Pregão Eletrônico Nº 008/2020, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida licitação, face ao constante do Art. 81 da
lei 8.666/93.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº
198/2020, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis, 08 de julho de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa ALECHSSANDRA RESSETTI OLIVEIRA
ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 199/2020
para a presente licitação, que tem por objeto o Registro de Preço
para futura e eventual aquisição equipamentos de fisioterapia, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico
Nº 008/2020, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da
aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
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rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº
199/2020, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis, 08 de julho de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI ME, convocada a assinar a Ata de Registro
de Preços nº 200/2020 para a presente licitação, que tem por
objeto o Registro de Preço para futura e eventual aquisição equipamentos de fisioterapia, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 008/2020, no prazo de 05 (cinco)
dias corridos, sob pena da aplicação das sanções estabelecidas
no edital da referida licitação, face ao constante do Art. 81 da lei
8.666/93.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº
200/2020, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis, 08 de julho de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa GABRIEL PORTINHO DE CARVALHO
EIRELI ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº
201/2020 para a presente licitação, que tem por objeto o Registro
de Preço para futura e eventual aquisição equipamentos de fisioterapia, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico Nº 008/2020, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob
pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida
licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº
201/2020, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis, 08 de julho de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
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ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO PSS 01/2020 SAÚDE EMERGENCIAL
CONTRATO RH Nº 14/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: Damiana Vieira de Bonfim
OBJETO: Prestação de serviços como Técnico em Enfermagem
VALOR: R$ 1.793,99 (Hum mil, setecentos e noventa e três reais
e noventa e nove centavos), com 40 (quarenta) horas semanais.
VIGÊNCIA: a partir de 01/07/2020, pelo período de 06 (seis) meses, conforme Contrato.
CONTRATO RH Nº 15/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: Juliane Biuk
OBJETO: Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais
Feminino
VALOR: R$ 1.045,00 (Hum mil e quarenta e cinco reais), com 44
(quarenta e quatro) horas semanais.
VIGÊNCIA: a partir de 06/07/2020, pelo período de 06 (seis) meses, conforme Contrato.
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O ÓRGÃO OFICIAL PODE SER CONSULTADO GRATUITAMENTE NOS SEGUINTES LOCAIS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
Internet: www.prudentopolis.pr.gov.br

